
1. Allmänna avtalsvillkor
För leveranser enligt detta avtal gäller i tillämpliga delar Allmänna 
avtalsvillkor för näringsverksamhet, för närvarande benämnd 
EL2012N rev. Om avvikelse föreligger mellan EL2012N rev och detta 

avtal gäller villkoren i detta avtal.

2. Avtalets omfattning
Avtalet omfattar Göteborg Energi Din El AB:s (nedan Köparen) köp 
av producerad el från förnybara energikällor, exempelvis sol, (nedan 
Produktion) från mikroproduktionsanläggningar från Företag och 
föreningar (nedan Säljaren). 
Avtalet förutsätter en mikroproduktionsanläggning med 
nedanstående villkor, punkt 2a-e. 

a) Anläggningen är installerad i första hand för eget bruk.

b) Anläggningen är ansluten till det koncessionspliktiga elnätet och 
Säljaren har ett särskilt avtal med det elnätsföretag som innehar 
elnätet som Säljaren är ansluten till (nedan Elnätsföretaget), 
som omfattar både inmatning och uttag av el, vid samma 
anslutningspunkt.

c) Installerad toppeffekt av anläggning om högst 43,5 kW.

d) Den årliga Produktionen får inte överstiga Säljarens årliga 
elförbrukning på samma anläggningsadress.

3. Avtal ingående och uppsägning
Avtalet är giltigt från den dag Köparen accepterat Säljarens 
erbjudande och gäller tillsvidare. Köp av Produktion enligt Avtalet 
påbörjas normalt från det datum som Parterna kommit överens 
om, dock under förutsättning att Säljaren lämnat fullständiga och 
korrekta uppgifter samt att Säljaren fullgjort sina övriga åtaganden 
enligt Avtalet. 

Avtalet kan sägas upp av endera parten med iakttagande av en 
månads uppsägningstid. Vid Säljarens definitiva avflyttning från 
anläggningen kan uppsägningstiden vara kortare.

4. Avtalets överlåtelse
Säljaren medger att Köparen på oförändrade villkor får överlåta 
Avtalet på annan. Säljaren har inte rätt att överlåta Avtalet till annan.

5. Säljarens åtaganden
a) Säljaren förbinder sig att sälja och leverera sin Produktion till 
Köparen.

b) Om Säljaren är eller behöver vara momsregistrerad är det Säljarens 
ansvar att anmäla sig till Skatteverket för momsregistrering samt 
meddela Köparen gällande momsregistreringsnummer.

c) Säljaren förbinder sig att ha ett separat Elnätsavtal avseende 
inmatning av sin Produktion, med det Elnätsföretag som äger elnätet.

d) Säljaren svarar för samtliga kostnader som är hänförliga till 
elnätsavtalet.

e) Om Säljaren har skälig anledning att misstänka felaktigheter 
i mätning eller rapportering av mätvärden, så ska Säljaren utan 
dröjsmål meddela detta till Elnätsföretaget. 

f) Säljaren förbinder sig vidare att under Avtalets giltighetstid 
inneha ett giltigt elhandelsavtal med Köparen avseende hela 
förbrukningsbehovet på den anläggningsadress från vilken 
Produktionen matas in.

6. Köparens åtaganden
a) Köparen förbinder sig att köpa och motta Säljarens hela Produktion 
som matas in i Säljarens inmatningspunkt.

b) Köparen förbinder sig att agera så att balansansvaret för 
inmatningen är reglerat enligt vid var tid gällande regelverk.

c) Köparen förbinder sig att anmäla, till Säljarens Elnätsföretag, att 
Köparen ska börja motta leveransen i inmatningspunkten.

7. Mätning av säljarens elproduktion
Mätning av Säljarens inmatning av Produktionen registreras av 
Elnätsföretagets mätare, eller av mätare som Elnätsföretaget 
godkänt. Bestämmelser om mätning finns i författning samt i 
Säljarens avtal med Elnätsföretaget. 

För närvarande gäller timvis mätning av inmatningen som 
rapporteras av Elnätsföretaget. 

Köparen ersätter endast Säljaren för den inmatning av Produktion 
som Elnätsföretaget rapporterar till Köparen.

8. Elpris och ersättning
Elpriset för Produktion beräknas på följande sätt:
Det fastställs som ett viktat medelvärde som skapas då det timvisa 
spotpriset på Nord Pool Spot, för det elområde där elproduktions-
anläggningen finns, sammanvägs med den timvisa inmatningen av 
elproduktionen på elnätet. Därefter görs det avdrag eller tillägg som 
regleras i Avtalet, i öre/kWh.

Köparen har rätt att under löpande Avtal ändra priset enligt denna 
punkt.

9. Skatter och övriga avgifter
Säljaren ansvarar för redovisning och betalning av alla eventuella 
skatter eller avgifter som är hänförliga till försäljningen av 
Produktionen.

Angivna priser gäller exklusive mervärdesskatt.

Om villkor eller priser för Produktion ändras genom särskild skatt 
eller av myndighet eller affärsverk föreskriven avgift eller genom 
ny eller ändrad lagstiftning eller förordning eller genom annan 
åtgärd från det allmännas sida och dessa förändringar påverkar 
Köparens kostnader har Köparen rätt att justera priset i enlighet med 
kostnadsändringen.
 

10. Köparens betalning
Ersättningen för köpet av Produktionen enligt Avtalet tas upp på 
den faktura från Köparen, där Säljarens elförbrukning på samma 
anläggning debiteras. 

Betalningen till Säljaren för inmatad Produktion görs genom att 
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ersättningen dras av på fakturans belopp för förbrukningen. Om 
ersättningen för Produktion vid ett faktureringstillfälle överstiger 
det belopp Säljaren ska betala avseende förbrukningen, kommer 
överskjutande belopp att flyttas över och dras av på nästkommande 
faktura. Om beloppet överstiger en av Köparen bestämd summa, sker 
en utbetalning.

Om Säljaren saknar ett konsumtionsavtal kommer ersättningen att 
betalas ut när den uppkommer till en av Köparen bestämd summa.

Om avtalsförhållandet upphör utbetalas eventuellt överskjutande 
belopp särskilt till Säljaren.

11. Fakturering av ersättning – självfakturering mellan 
Säljaren och Köpare
Köparen utför fakturering av ersättningen till Säljaren. Om Säljaren 
inte inkommer med skriftlig invändning mot utställd faktura inom 
10 dagar så anses fakturan accepterad. 

12. Köparens rätt att ändra villkoren
Om inte annat överenskommits har Köparen rätt att ändra pris 
samt avtalsvillkor under förutsättning att Säljaren underrättas om 
ändringarna minst två månader i förväg. 

13. Force majeure
Part är inte skyldig att fullgöra sin del av Avtalet i rätt tid, om ett 
fullgörande väsentligt försvåras till följd av hinder som denne inte 
råder över. Som hinder räknas krig, myndighetsbeslut, störningar i 
allmänna transportväsendet, extrema väderleksförhållanden eller 
annan händelse av exceptionell karaktär som väsentligt inverkar 
på avtalets fullgörande och som part inte kunnat förutse och vars 
menliga inverkan part inte rimligen kunnat undanröja.

14. Förtida upphörande
Om de förhållanden som framgår av p.2 inte längre föreligger, om 
Säljaren inte fullgjort sina förpliktelser enligt p.5 c) eller om Säljaren 
på ett väsentligt sätt bryter mot något villkor i Avtalet har Köparen 
rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande. Vid sådan 
uppsägning äger inte Säljaren rätt till ersättning av Köparen på grund 
av uppsägningen. Vid Säljarens definitiva avflyttning upphör Avtalet 
att gälla

15. Elcertifikat
Vid Säljarens överföring av elcertifikat till Köparens konto på Cesar, 
Energimyndighetens certifikatregister, accepterar Säljaren Köparens 
villkor och kostnadsersättning för elcertifikaten. 

Ersättning för elcertifikaten baseras på stängpris hos Svensk 
kraftmäkling, SKM, vid den automatiska överföringsdagen (normalt 
den 15:e) i varje månad samt administrativt avdrag. Överföring dag 
1 - 31 = stäng¬pris den 15:e i aktuell månad.

Kontakta oss gärna!
Har du frågor om ditt abonnemang hittar du många frågor och svar på goteborgenergi.se/kundservice. 
Det går även bra att ringa oss på 031-62 62 62.


